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KÜLÖNBÖZŐ TÉNYEZŐK AKADÁLYOZZÁK A MUNKÁT

Sokszor „lefagy” Erdélyben
a hőszigetelési program

Már-már érdektelenségbe fulladt a közép-romániai fejlesztési régióban 
a magántulajdonban levő társasházak hőszigetelésére kiírt európai uniós 
program, ám a tulajdonosok egy része most mégis meggondolta magát, és 
belevágnának a beruházásba, előteremtve a szükséges önrészt. A gond az, 
hogy most éppen nincs kiírás. Sepsiszentgyörgyön így várakozásra kénysze-
rülnek, miközben Csíkszeredában az hátráltatja a hőszigetelési munkála-
tokat, hogy nem jelentkeznek építőipari cégek a kivitelezésre. Kolozsváron 
közben a jogszabályi környezet változása okozott némi fennakadást. Vá-
radon egyelőre úgy tűnik, hogy minden sínen van, de új kéréseket anyagi 
erőforrások hiánya miatt 2021-ig nem tudnak fogadni. 4.»

Várakozó állásponton. Számos erdélyi és partiumi városban csak ezután folytatják a hőszigetelési munkálatokat

Támadáscunami a
kormány tervei ellen
Hiába védi Eugen Teodorovici 
pénzügyminiszter a költségve-
tés kiigazítását, a kormány által 
elfogadott dokumentumot min-
den irányból támadják. Közben a 
Szociáldemokrata Párt bejelentette, 
feljelentést tesz a Nemzeti Liberális 
Párt politikusai ellen „tudatos félre-
tájékoztatás” miatt. 6.»

Marad a koalíció
és a feszültség
Nem engedett a PSD a koalíciós 
partner ALDE zsarolásának: nem 
alakul át a kormány szerkezete, 
és a Pro Románia sem kerül be 
a kormányba. Viorica Dăncilă 
miniszterelnök, a PSD elnöke azt 
mondja: ettől még nem omlik össze 
a koalíció. A kormányprogram 
módosítását viszont lehetségesnek 
nevezte. Az ALDE elnöke válaszul 
közölte: nem ragaszkodnak a kor-
mányon maradáshoz. 5.»

Példamutató
pályázatlehívások
A vidéki önkormányzatoknak az 
uniós, illetve a kormánypénzek 
egyaránt fontosak, ám mindkét 
forrásnak megvannak az előnyei 
és a hátrányai – számolt be Rá-
duly István uzoni polgármester, 
aki az elmúlt évek sikeres, több 
tízmillió lejt kitevő pályázatait 
összegezte. 2.»

Felcsendül a jazz
a smidai erdőben 
Bővített koncertprogrammal és szá-
mos kísérőrendezvénnyel kezdődik 
csütörtökön az erdélyi jazzfeszti-
válok egyik leghangulatosabbika 
az Erdélyi-szigethegységben, a 
Pádis-fennsíktól alig 15 kilométer-
re található Smidán. A negyedik 
alkalommal szervezendő Smida 
Jazzfesztiválon neves jazz-zenészek 
csapnak a húrok közé. 12.»

 » Az önrész 
ĳ esztette el ed-
dig a tulajdono-
sok  egy részét, 
mivel a kivitele-
zés többe kerül, 
mint ha magán-
úton végeztették 
volna el.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Minden eddiginél színesebb lesz
a Kolozsvári Magyar Napok  3.»

Azonnal büntetné az adóhatóság,
ha nincs e-pénztárgép  7.»

Zöld jelzés a csíkszéki medvék
kilövésére  8.»

Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk a Nagy-
boldogasszony-ünnepi munka-

szüneti nap miatt augusztus 
16-án, pénteken jelenik meg.
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